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Előzmény    találkozás   következmény

•műveltség              obj. ismeret           elillan

→ →

•érdeklődés               egyén                  rögzítés

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

1. más, gyakorlati információt vagy feladatot kísérő kulturális ismeret

használati utasítás (pl. technikai eszköz)

reklám (pl. termék származási helye)

bankjegy ábrái

2. kulturális ismeretterjesztési céllal kihelyezett információ

végleges (pl. épületre, emlékműre)

átmeneti (pl. metróban évforduló kapcsán)

a hivatal részéről tudatos tevékenység

eseti jelleggel bekövetkező kulturális ismeretbővülés/tanulás is az általános műveltséget

szélesíti  (új ismeretet nyújt) vagy

mélyíti (meglevő tudásszintet teljesebbé teszi:

kiegészíti, többet tudni serkent,

fakulást kiegyenlíti)

A nem szándékos indulás után tudatos lesz, akár csak önmagában, de további szándékos 
ismeretkutatást/tanulást indíthat 

Ph. H. Coombs (1973): 

Az informális tanulás, ismeretszerzés kevésbé vizsgált terület volt, a közelmúltban a hazai

szakirodalomban több kiváló munka jelent meg ebben a témakörben. Jelen áttekintésben a véletlenszerű

tanulással foglalkozom.

INFORMÁLIS TANULÁS (Bajusz Klára)

A legészrevétlenebb leggyakrabban előforduló tanulási forma, bárhol és bármikor megtörténhet Az informális tanulás lényege annak

tervezetlenségében rejlik. véletlenül „szippantjuk fel”, jellemzően kísérőtevékenységként van jelen az életünkben (komponensként végbemenő

tanulás), vagyis ebben az esetben a tanulás nem közvetlen célunk: beszélgetés, újságolvasás közben, az utcán sétálva, háttértévézéssel vagy az

interneten szörfözve jutunk új információkhoz. A formális és nonformális dimenziókkal szemben itt a tanulás járulékos tevékenység, ezért az informális

tanulás nem kötődik intézményrendszerhez, de azokat általában informális is kíséri.

Benett: Incidentális tanulás
Az egyénnek nem áll előzetes szándékában semmit
megtanulni egy adott cselekmény végrehajtásán kívül, de
utána tudatában lesz annak, hogy bizonyos tudás birtokába
jutott.
Pl. egy újságárusnál meglát egy újságcikkcímet, arról, hogy
még most is elnyomnak valahol egy etnikai csoportot, így
tud meg egy történelmi adatot, tényt
J. Reischmann: learning en passant
Kispálné H. M.: mentális jóllét, komfortérzés
minden egyén személyiségének, struktúrájának egyik
alapvetően fontos meghatározó tényezője az önnevelési,
önalakítási képesség- és készségszintje, amely minden
embernél más-más szintű, az egyéniség jellemzője. Durkó
Tanulói igény recepció-segítés
Önművelődés
Kumulatív fogalom a műveltség
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